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 הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך

 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

14.5.17 

 לכבוד
 ח"כ יעקב מרגי, יו"ר ועדת החינוך והתרבות, הכנסת, ירושלים .1
 חברי ועדת החינוך והתרבות, הכנסת, ירושלים .2

 
 שלום רב,

  דיון בנוהל העברת בעלות או בחירת מפעיל לבתי ספר: הנדון

 

מבקשים אנו . של הכנסת לקראת הדיון הקבוע למחרועדת החינוך חברי מתכבדים לפנות לכבוד אנו  .1

אשר עברה לתהליך ההפרטה שבנדון, מהווה סמן נוהל הנוסח על מחר כי הדיון הצפוי להצביע בפניכם 

 . שלא כדין מערכת החינוךועוברת 

הייתה אמורה מערכת החינוך , שבבסיס החברה הישראלית , המשקף את תפיסות היסודלדיןבהתאם  .2

בה מקיימות  מערכת חינוך מטעם המדינה :היינוד ."ממלכתיתחינוך מערכת " –לשקף את שמה 

 הרשויות הציבוריות את חובתן לקיים חינוך חובה חינם לכלל ילדי ישראל. 

 הספר בתי את ולהחזיק לקיים מחוייבות המקומיות הרשויות עם ביחד המדינה – ברור הוא הדין .3

כפי שנראה בהמשך בוחר אך . לכל ושווה חינם חובה חינוך להבטיח כדי בעצמן ממלכתיים/ הציבוריים

 .הדין את לתקן למחוקקמבלי שהוא פונה  זו מאחריות להתפרקמשרד החינוך באמצעות הנוהל 

 מאת הניתן חינוך - פירושו ממלכתי חינוך" כי קובע 1953-ג"התשי, ממלכתי חינוך חוקלמשל כך  .4

 חינוך בו שניתן רשמי חינוך-מוסד" הוא ממלכתי חינוך-מוסדוכי  "....הלימודים תכנית פי על המדינה

 "...ממלכתי

 ידי על מוחזק חינוך-מוסד" הוא "רשמי חינוך-מוסד"נקבע כי  1949-ט"התשחובה לימוד בחוק  .5

 על או, במשותף אחדות מקומיות חינוך-רשויות ידי על או, מקומית חינוך-רשות ידי על או, המדינה

 ואשר, במשותף אחדות מקומיות חינוך-ורשויות המדינה ידי על או, מקומית חינוך-ורשות המדינה ידי

 ; "זה חוק לצורך רשמי חינוך-מוסד שהוא, ברשומות שפורסמה באכרזה, עליו הכריז השר

 :לחוק לימוד חובה כי 7אלו מוסיף סעיף על  .6

 .זה חוק לפי חובה חינוך למתן אחראית המדינה(  א)"
 הגרים ולנערים לילדים זה חוק לפי חינם חובה חינוך למתן רשמיים חינוך מוסדות קיום(  ב)

 רשות אותה ועל המדינה על מוטל יהא, מסויימת מקומית חינוך רשות של שיפוטה בתחום
 של והתרבות החינוך ועדת ועם, הפנים שר עם בהתיעצות, השר .במשותף מקומית חינוך

, מקומית חינוך רשות כל ולגבי לימודים שנת כל לגבי, ברשומות שיפורסם בצו, יקבע הכנסת
 החינוך מוסדות בקיום המקומית החינוך רשות ושל המדינה של ההשתתפות שיעור את

 רשות אותה על שיפוטה בתחום הגרים ולנערים לילדים חובה חינוך ניתן שבהם הרשמיים
 .מקומית חינוך

, במשותף אחדות מקומיות חינוך רשויות או, מקומית חינוך רשות, בצו, לחייב רשאי השר(   ג)
 ".חובה לחינוך רשמיים חינוך מוסדות ולקיים לפתוח
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, כפי שעולה בנוהל וכפי שמתנהל בשטח מזה תקופה ארוכה, על אף הוראות החוק הברורות כאמור, .7

בין היתר מכות שבדין המתבטא ס ללא כללקיים הליך הפרטה והתפרקות מאחריות  משרד החינוך בחר

 :בשני היבטים רלוונטיים לדיון שיתקיים מחר

מקנה המוצג הנוהל  –בתי ספר יסודיים באף בחטיבות הביניים ו "פרטיים-רשמיים"ספר בתי  .א

תוך העברת  בניגוד מוחלט לדין "רשמיים"בתי ספר  "מפעילי"סמכויות לגופים פרטיים להיות 

ו, הכוללת, לפחות, מאות בתי ספר רחבה ז הופעת. סמכויות ניהול משמעותיות לגופים אלו

על אף שמדובר בבתי ספר שאמורים להיות לכך שמובילה  ,יסודייםהמחלחלת גם לבתי ספר ו

 ם הינה כבתי ספר פרטיים. רשמיים התנהלות

 הכוללים הליכי "ממלכתיים"מוביל להגברת הליכי סגרגציה במוסדות חינוך זה דברים זה מצב 

תוך הטעיית הציבור  זאת,מיון אסורים, גביית תשלומים שלא כדין ופרקטיקות הדרה פסולות. 

 המצפה כי מוסד החינוך יתנהל כיאות לבית ספר רשמי על פי הסטטוס שניתן לו שלא כחוק. 

אף הוראות החוק המפורשות משרד החינוך על  – בגילאי תיכון רשמייםכהכרזה על בתי ספר י א .ב

כי כלל מוסדות החינוך השייכים היא  תהמשמעובגיל תיכון.  "רשמיים"כלא הכריז על בתי ספר 

העדר הבחנה כלשהי בין מוסדות המתנהלים ל. "מוכרים שאינם רשמיים"לחינוך הממלכתי הינם 

משמעויות כבדות  ות חינוך המתנהלים כגופים פרטייםויאה לגוף ציבורי לבין מוסדבאופן ראוי 

מקיימים כלל התלמידים וגישים למוסדות שאינם נ המדינה מתקצבת באופן מלא למשל, כך  .משקל

 . תהליכי הדרה ומיון

מתקצוב בית  75%יתוקצב בסך של  "פרטי – ימוכר שאינו רשמ"שבחינוך היסודי בית ספר  בעוד

ואף יכול וישללו  65%ואם הוא מייצר תהליכי הדרה/סגרגציה הוא יתוקצב בגובה של ספר ממלכתי 

 –מוכר שאינו רשמי "ממנו תקצוב כלל, בחינוך העל יסודי הוא יתוקצב באופן מלא כמו בית ספר 

 המתנהל באופן ראוי ומכיל אוכלוסיות מגוונות.  "ציבורי

 

לכל, תוך מסמוס ההבחנה  חינוך חובה חינםקיים את תפקידה ל "שכחה"המדינה האמור עולה, כי מכל  .8

זו היא מאבני היסוד לתהליכי ות ידינמכמקובל בכל העולם.  "פרטי"לחינוך  "ציבורי"הראויה בין חינוך 

כדוגמת חלק )קיימות מדינות בעולם אמנם,  נוך ולהעמקת הפערים החברתיים בה.הדרה במערכת החי

ת אך זא (Charter schools)בהן חינוך ציבורי ניתן גם על ידי גופים פרטיים  (ממדינות ארצות הברית

השלכות שליליות ישנן לתהליכים אלו מצביעים כי גם המחקרים . באמצעות חקיקה מגבילה ומפורטת

 לא מעטות. 

אנו סבורים כי על ועדת החינוך לבחון את סוגיית ההפרטה ובכללה הנוהל באופן רחב אלו, נסיבות ב .9

 יותר מאשר דיון בהוראות הנוהל עצמו. 

 בכבוד רב,

 

 הרן רייכמן, עו"ד

 הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך


